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Fundargerð stjórnar Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA) 

Staður: Hús atvinnulífsins 

Dagsetning: 25. febrúar 2020 

Tími: 11:30 til 13:30  

Mættar voru stjórnarkonurnar:  

Áslaug Gunnlaugsdótttir (ÁG), Hulda Ragnheiður Árnadóttir (HRÁ), Lilja Bjarnadóttir (LB),  

Ragnheiður Aradóttir (RA) og Sigríður Hrund Pétursdóttir (SHP). Þá var framkvæmdastjóri 

félagsins Andrea Róbertsdóttir (AR) viðstödd.  Margrét Jónsdóttir Njarðvík (MJN) var 

fjarverandi. 

 

Dagskrá fundarins var sem hér segir: 

1. Dagskrá stjórnarfundar  

2. Skýrsla framkvæmdastjóra 

• Mælaborð til stjórnar 

• Innheimta félagsgjalda  

• Viðburðir  

3. Fjölmiðlaverkefnið  

4. Heimasíða FKA  

5. Landsbyggðadeildir 

6. Persónuverndarstefna FKA 

7. Alþjóðlegur baráttudagur kvenna 8. mars 2020 

8. Önnur mál 

Formaður stjórnar, Hulda Ragnheiður, setti fundinn og bauð fundarkonur velkomnar. Engar 

athugasemdir bárust frá stjórnarkonum varðandi boðun fundarins, afhendingu 

fundargagna eða annað. Ritun fundargerðar var í höndum SHP.  

1. Dagskrá stjórnarfundar  

Hulda Ragnheiður fór yfir dagskrá fundarins. 

2. Skýrsla framkvæmdastjóra 

Farið var yfir skýrslu framkvæmdastjóra.  Öll verkefni sem eru í gangi eru í eðlilegum 

farvegi. 

3. Fjölmiðlaverkefnið 

Tveimur stórum viðburðum í fjölmiðlaverkefninu er lokið og þriðji og síðasti hlutinn sem 

áætlaður er á þessu starfsári er uppsett stúdíó á Sýnileikadeginum þar sem félagskonur 

geta fengið þjálfun í viðtölum í tali og mynd. Samþykkt var að HRÁ færi áfram með umsjón 

með Fjölmiðlaverkefninu og hefji fljótlega undirbúning að framhaldi verkefnisins fyrir næsta 

starfsár með RÚV.  

4. Heimasíðan 

Vinna við nýja heimasíðu gengur vel, prófanir ganga ágætlega. Rætt um að tryggja að 

nýjar félagskonur geti gengið frá greiðslu við skráningu í félagið til að stytta ferlið við 

inntöku nýrra félaga. Einnig var rætt um leiðir til að virkja félagskonur til að uppfæra 

prófílinn sinn á síðunni og samþykkja birtingu upplýsinga á opinni síðu. Útlit er fyrir að 

hægt verði að frumsýna heimasíðuna á Sýnileikadeginum, 28. mars 2020.  
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5. Landsbyggðin 

Stjórn leggur mikla áherslu á að styðja við frumkvæði í landsbyggðadeildum með því að 

bjóða aðkomu stjórnar og annarra félagskvenna FKA eftir því sem við á í einstökum fundum 

og verkefnum sem unnið er að í landsbyggðardeildunum. AR falið að koma skýrum 

skilaboðum til landsbyggðanefnda um vilja stjórnar til að styðja við þeirra starf með þeirri 

aðkomu sem hægt er. Undirbúin verður könnun í samstarfi við formenn FKA Norðurland 

og FKA Vestfirði til félagkvenna þeirra um hvernig stjórn getur betur stutt við starfið þar. 

Starfið hefur gengið mjög vel í FKA Suðurland og hefur stjórnin þar sýnt mikið frumkvæði 

í virkjun félagskvenna með ýmsum viðburðum. 

6. Persónuverndarstefna FKA 

Persónuverndarstefna FKA var lögð fyrir og samþykkt. AR falið að birta stefnuna á 

heimasíðu FKA. 

7. Alþjóðlegur baráttudagur kvenna 8. mars 2020 

Alþjóðanefnd sér um viðburð á alþjóðlegum baráttudegi kvenna 8. mars 2020. Búið er að 

setja upp dagskrá fyrir fund sem haldinn verður á Grand Hótel. Áhersla lögð á að stjórn 

hjálpi nefndinni að skapa stemmingu fyrir viðburðinum, m.a. með birtingu mynda með 

#EachForEqual merkinu, sem er einkennistákn alþjóðadagsins í ár.  

8. Önnur mál 

SHP sendir HRÁ samantekt á atriðum sem hafa komið fram í stefnumótunarvinnu til að 

unnt sé að koma þeim á framfæri til félagskvenna sem fyrst. Stefnt er að opnum fundi með 

félagskonum í hádeginu 17. mars nk. í Húsi atvinnulífsins þar sem farið verður yfir tillögur 

að lagabreytingum sem leiða af tillögum úr stefnumótunarverkefninu.  

 

Fundi sliti kl. 13:30. 

Fundargerð þessi var samþykkt af stjórnarkonum 
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